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Apoios:

24 de Novembro 2006
Auditório Beatriz Costa
- Mafra -

Vice-Presidente do SNBPC

televisivas e dos relatos dos “repórteres de catástrofes”, qual o

“A informação na gestão do risco”

Eng.º Hélder Silva - Câmara Municipal de Mafra

ponto de situação e quais as suas consequências.

“A informação no planeamento de emergência”

As novas tecnologias alteraram para sempre o modo de rece-

Eng.º Rui Almeida - SBNPC

ber e transmitir informação. A possibilidade de relatar os acon-

“A informação nas operações de emergência”

tecimentos ao vivo acarreta novos problemas, tais como a
desinformação originada muitas vezes pela falta de prepara-

Eng.º Carlos Ferreira de Castro - RISCOS APRPS

12h00

- Debate

mentos técnicos ou científicos de quem relata a notícia, ou

13h00

- Fim da sessão da manhã

ainda a maximização e extrapolação dos efeitos gerados por

14h30

ção para uma reportagem e a consequente falta de conheci-

uma calamidade, buscando o sensacionalismo e as audiências.

Mesa Redonda
A comunicação do Risco nas suas plenas manifestações

Percebe-se então a necessidade de clarificar qual a melhor

Moderadora: Prof.ª Doutora Isabel Vargues

forma de relacionamento entre os agentes de protecção civil e

Presidente da Comissão Científica do Grupo de Jornalismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

a comunicação social em situações de crise, e quais as melhores formas de transmitir o papel da informação técnica no pla-

Conferência de abertura

“A vida no arame. A mediatização do risco”

neamento e nas operações de emergência, ou seja, na gestão

Prof. Doutora Maria João Silveirinha - Instituto de Estudos
Jornalísticos

do risco, a par de informar e comunicar ao cidadão comum o
que de facto está a acontecer, utilizando uma linguagem cien-

Intervenções

“A comunicação e as catástrofes. Como gerir a
informação”

tífica correcta, sem alarmismos e em colaboração com os

Dr.ª Gisela Oliveira - Instituto de Estudos Jornalísticos

vários agentes de protecção civil.
O III Encontro Nacional de Riscos pretende abordar estas

“A comunicação de crises sociais”

temáticas de uma forma directa, ouvindo quer os técnicos

Dr.ª Kattia Hernández - Instituto de Estudos Jornalísticos

envolvidos no planeamento e na gestão de situações de crise,

“Uma união de factos contemporânea: Jornalismo e
situações de risco”

quer os jornalistas com experiência na comunicação de dife-

Dr. João Figueira - Instituto de Estudos Jornalísticos

rentes manifestações de risco, procurando deste modo novas
e melhores formas de informar e comunicar o risco.

16h30

- Debate

17h30

- Encerramento do III Encontro Nacional de Riscos

* - Apenas alunos de licenciaturas. Juntar fotocópia do cartão de estudante

Moderador: Dr. Manuel João Ribeiro

Japão, em poucas horas é possível aferir, através de imagens

ASSOCIADO ESTUDANTE - 5 €

Orleães, um incêndio florestal na Galiza, ou um terramoto no

ESTUDANTE* - 15 €

Painel sobre
A informação do Risco

Seja um tsunami na Tailândia, uma inundação em Nova

ASSOCIADO (INDIVIDUAL E COLECTIVO) - 15 €

10h30

NORMAL - 30 €

- Sessão de Abertura

(inclui a revista Territorium nº13, certificado de participação e documentação do Encontro)

10h00

INSCRIÇÃO

te humanos que acarretam.

- Abertura do secretariado e entrega de documentação

TELEFONE____________________________________ E-MAIL ______________________________________________________

pelos elevados prejuízos financeiros, materiais e principalmen-

09h30

PROFISSÃO__________________________________ INSTITUIÇÃO _________________________________________________

nos tem despertado na consciência colectiva, mas também

MORADA _________________________________________________ C.P._______-_____ LOCALIDADE____________________

não só pelo interesse generalizado que este tipo de fenóme-

Informação e Comunicação do Risco em Protecção Civil

NOME ______________________________________________________________________________________________________

riscos centram as atenções dos meios de comunicação social,

III ENCONTRO NACIONAL DE RISCOS

países menos favorecidos, as manifestações de vários tipos de

http://www.nicif.pt/riscos

PROGRAMA

Actualmente, tanto nas sociedades desenvolvidas como nos

